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األمـم   وعن أنشـطة مكتـب   تقرير األمني العام عن احلالة يف وسط أفريقيا    
  املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا

    
  مقدمة  - أوال   

 ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١١ُيقدَّم هذا التقرير عمـال ببيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ         - ١
)S/PRST/2015/12َّعلـى أنشـطة مكتـب األمـم      أن أواصل إطالعه ) الذي طلب فيه اجمللس إيل

املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا. ويتضمن التقرير تقييما لالجتاهات السياسية واألمنيـة الرئيسـية   
 تشـرين الثـاين/   ٣٠يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية منذ صـدور تقريـري السـابق املـؤرخ     

)، وعرضا آلخر مستجدات التقدم احملرز يف تنفيذ واليـة املكتـب   S/2015/914( ٢٠١٥نوفمرب 
اإلقليمي، وبيانا للجهود املبذولة من أجل تنفيذ استراتيجية األمم املتحـدة اإلقليميـة الراميـة إىل    

  ).S/2012/481ثار املترتبة على أنشطته (انظر التصدي خلطر جيش الرب للمقاومة واآل
    

  التطورات الرئيسية يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية  - ثانيا   
  التطورات واالجتاهات السياسية والسلمية واألمنية  -ألف   

ال تــزال العمليــات االنتخابيــة، الــيت ظهــرت فيهــا عالمــات التــوتر يف معظــم األحيــان،    - ٢
املنطقــة دون اإلقليميــة. وأجــرت بعــض البلــدان يف املنطقــة      هتــيمن علــى البيئــة السياســية يف    

ــات يف       ــراء انتخابـ ــري إلجـ ــري التحضـ ــا جيـ ــتعراض، بينمـ ــد االسـ ــرة قيـ ــالل الفتـ ــات خـ انتخابـ
  أخرى.  أماكن

وكــان التهديــد املســتمر الــذي تشــكله مجاعــة بوكــو حــرام والنجاحــات الــيت حققتــها    - ٣
ــة املتعــددة اجلنســيات ضــ    ــرة املشــمولة   القــوة املشــتركة اإلقليمي دها مــن املالمــح الرئيســية للفت

ــة يف التصــدي جلــيش       ــة والوطني ــة واإلقليمي ــالتقرير، كمــا هــو احلــال بالنســبة للجهــود الدولي ب
  للمقاومة.  الرب
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وال يزال استمرار االخنفاض يف أسعار النفط وما ترتب عليه من صـعوبات اقتصـادية يف     - ٤
  ن العوامل املؤدية إىل التوترات السياسية واالجتماعية.العديد من بلدان املنطقة دون اإلقليمية م

  
  التطورات واالجتاهات السياسية    

آذار/مارس، وأثناء اجتماع للمكتب السياسي للحزب احلـاكم، وهـو احلركـة     ١١يف   - ٥
 رئـيس مجهوريـة أنغـوال    الشعبية لتحرير أنغوال، أعلـن الـرئيس خوسـيه إدواردو دوس سـانتوس    

، أي يف هنايــة واليتــه احلاليــة يف أواخــر عــام ٢٠١٨أنــه ســيتقاعد مــن احليــاة السياســية يف عــام 
٢٠١٧.  

، ولكـن  ٢٠١٨ويف الكامريون، وجهت دعوات إىل تبكري االنتخابات الرئاسـية لعـام     - ٦
آذار/مـارس، أبـدت أربعـة مـن أحـزاب املعارضـة        ٢٩هذا األمر سيتطلب تغيري الدسـتور. ويف  

خالل مؤمتر صـحفي، اعتراضـها رمسيـا علـى تغـيري الدسـتور، وأبـدى بعـض زعمـاء          السياسية، 
املعارضة اعتراضهم أيضا على ترشح الرئيس بول بيا مرة أخرى. وبعد أن قامت الشـرطة مبنـع   
الدخول إىل موقع املـؤمتر الصـحفي، احتجـزت عـددا مـن زعمـاء املعارضـة ومؤيـديهم وبعـض          

نيســان/أبريل، وجهــت أربعــة  ٧يف اليــوم نفســه. ويف  الصــحفيني. وقــد أخلــي ســبيلهم مجيعــا 
أحزاب سياسـية معارضـة، يف رسـالة مفتوحـة إىل وزيـر اإلدارة اإلقليميـة، انتقـادا إىل احلكومـة         

نيســان/أبريل، ألقــي القــبض يف ياونــدي علــى حنــو  ٨. ويف التجمــعبســبب موقفهــا إزاء حريــة 
ريوين وحركـة هنضـة الكـامريون،    من مؤيدي حزبني معارضني، ومها حزب الشعب الكـام  ٢٠

وكانت املنشورات الـيت يوزعوهنـا تـدعو السـكان إىل التعبئـة      “. التحريض على التمرد”بتهمة 
ضد ما يزعمون أنه تقييـد للحيـز السياسـي مـن جانـب احلكومـة وإىل االحتجـاج علـى انعـدام          

  طلق سراحهم يف وقت الحق.اخلدمات االجتماعية. وقد أُ
شـباط/فرباير عقـب    ١٣حكومـة رئـيس الـوزراء كالزوبيـه بـاميي يف       ويف تشاد، ُحلت  - ٧

بــاميي باداكيــه رئيســا للــوزراء. وأطلــق اجملتمــع املــدين، مبــا فيــه منظمــات ألــبري اســتقالته. وُعــني 
ــدم         ــاب، وع ــن العق ــالت م الشــباب، محــالت متكــررة ضــد ســوء اإلدارة، واحملســوبية، واإلف

الطالب إىل الشوارع احتجاجا على اغتصـاب فتـاة   املساواة. ويف منتصف شباط/فرباير، خرج 
عاما، على يد من ادعي أهنم أبناء مسؤولني عسكريني كبـار. وأُلقـي القـبض علـى      ١٦عمرها 

اجلنـاة املزعـومني. وقتلـت الشــرطة واجلـيش طـالبني أثنــاء االحتجاجـات، وُجـرح العشــرات أو        
تمــع املــدين محلــة تــدعو إىل شــباط/فرباير، أطلقــت منظمــات اجمل ١٩ألقــي القــبض علــيهم. ويف 

 ٢٤رحيل الرئيس إدريس دييب إتنو. وأعقـب ذلـك يـوم إضـراب عـام يف مجيـع أحنـاء البلـد يف         
يف “ مدينـة أشـباح  ”شباط/فرباير ُنظم احتجاجا على حماولة إعـادة انتخـاب الـرئيس، ومبـادرة     

  شباط/فرباير. ٢٦
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بيئـة سـلمية ولكنـها متـوترة.      نيسان/أبريل، أجريـت االنتخابـات الرئاسـية يف    ١٠ويف   - ٨
واحتجز مخسة من قادة اجملتمع املـدين بتهمـة التحـريض علـى التمـرد، ويف الوقـت ذاتـه كانـت         
آليات احلوار السياسي احمللـي غائبـة. وبـالرغم مـن أن املـراقبني مل يبلغـوا عـن أي أوجـه قصـور          

باالنتخابــات أثــريت مــن كــبرية يف تنظــيم االنتخابــات، إال أن بعــض املســائل اخلالفيــة املتصــلة  
جديد قبل التصـويت الرئاسـي، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبوثوقيـة التعـداد البيـومتري، مـع توجيـه           
املعارضة اهتامـات بـأن اللجنـة االنتخابيـة أضـافت قّصـر والجـئني إىل سـجل النـاخبني. بيـد أن           

الربملانيـة، الـيت كـان     املناقشة بشأن البطاقات االنتخابية البيومتريـة أدت إىل تأجيـل االنتخابـات   
نيسـان/أبريل، أعلنـت اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة       ٢١من املقرر إجراؤهـا يف حزيران/يونيـه. ويف   

يف املائـة   ٦١,٥٦لالنتخابات أن الرئيس دييب إتنو فاز يف اجلولة األوىل من االنتخابـات بنسـبة   
  من األصوات.

آذار/مارس بـدون حـوادث    ٢٠بة يف ويف الكونغو، أجريت االنتخابات الرئاسية املرتق  - ٩
آذار/مــارس، أعلنــت اللجنــة االنتخابيــة أنــه قــد أعيــد    ٢٣كــبرية، ولكــن يف جــو متــوتر. ويف  

أدى إىل  يف املائـة مـن األصـوات، ممـا     ٦٧انتخاب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بنسـبة تقـارب   
ــدعوة الكونغــوليني إىل النــهوض بصــورة ســلمي     ــام بعــض املرشــحني الرئاســيني ب ة واســتعادة قي

  “.املسروقة”أصواهتم 
نيســان/أبريل، وهــو اليــوم الــذي أكــدت فيــه احملكمــة الدســتورية فــوز الــرئيس   ٤ويف   - ١٠

ــة       ٦٠,١٩ساســو نغيســو بنســبة   ــوات احلكومي ــني الق ــال ب ــدلع قت ــة مــن األصــوات، ان يف املائ
ل. وأضـرمت  وعناصر مسلحة جمهولـة اهلويـة يف معاقـل املعارضـة يف اجلـزء اجلنـويب مـن برازافيـ        

العناصر املسلحة النار يف عدد من مراكز الشرطة واملبـاين احلكوميـة احملليـة، ممـا اضـطر اآلالف      
مــن الســكان احمللــيني إىل الفــرار مــن ديــارهم. ويف اليــوم نفســه، رفضــت احملكمــة الدســتورية     

 بريس بارفيه كوليال، املرشـح الـذي حصـل علـى املركـز الثـاين مـن        -الطلب الذي قدمه غاي 
حيـــث عـــدد األصـــوات بإلغـــاء االنتخابـــات الرئاســـية. وخـــالل مـــؤمتر صـــحفي عقـــد يف          

نيسان/أبريل، شكك السيد كـوليال يف قـرار احملكمـة القاضـي بـإقرار صـحة النتـائج ورفـض          ٦
  الطعن القانوين الذي قدمه، ولكنه دعا أنصاره إىل قبول ذلك القرار.

أعمـال  ”ت احلكومة اهلجمات بأهنـا  نيسان/أبريل، وصف ٤ويف بيان صحفي صدر يف   - ١١
ــة ــذين    “ إرهابي ــديهم، ال ــت املرشــحني الرئاســيني ومؤي ــدعون باســتمرار إىل   ”وأدان ــؤا ي ــا فت م

شخصـا لقـوا    ١٧نيسان/أبريل، أكـدت احلكومـة أن    ٥ويف “. العصيان املدين والتمرد املسلح
ن أعضـاء  مـ  ٥٠حتفهم أثنـاء اهلجـوم، وأكـدت أن السـلطات متكنـت مـن إلقـاء القـبض علـى          

املرتبطة بزعيم املتمردين السابقني، فريـدريك بنتسـامو،    “Ninjas Nsiloulou”امليليشيا السابقة 



S/2016/482
 

4/26 16-07879 
 

نيســان/أبريل، صــدر مرســوم يقضــي بتنحيــة القــس نتــومي مــن  ٦امللقــب بــالقس نتــومي. ويف 
. ومنـذ ذلـك احلـني،    ٢٠٠٧مستشار رئاسي، وهو منصب كان قـد شـغله منـذ عـام     كمنصبه 

ة عملية يف منطقة بول ُيّدعى بأن اهلدف منها اعتقال أو تـدمري القـس ومليشـيا    أطلقت احلكوم
”Ninjas“ تتــوافر  التابعــة لــه. وجتــري هــذه العمليــة إىل حــد كــبري يف ظــل تعتــيم إعالمــي، وال

معلومــات تــذكر عــن طبيعتــها أو مــداها أو مــدهتا. وقــد أفيــد بــأن اهلجمــات أدت إىل وقــوع    
نــزوح إىل الغابــات والبلــدات اجملــاورة. ومل ُيســمح بعــد لألمــم  خســائر يف األرواح وعمليــات 

  املتحدة واجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية بالدخول.
ــة          - ١٢ ــة انتخابي ــه جلن ــنقح، أُنشــئت مبوجب ــات م ــانون انتخاب ــد ق ــات، اعُتم ــل االنتخاب وقب

لجنــة اجلديــدة مــن ممــثلني عــن  جديــدة، وهــي اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة. وتتــألف ال  
شـباط/فرباير، أعلـن االحتـاد األورويب أنـه      ١٩األغلبية احلاكمة واملعارضة واجملتمع املـدين. ويف  

لــن ينشــر بعثــة مراقبــة انتخابيــة بســبب عــدم كفايــة اإلصــالحات يف جمــال إدارة االنتخابــات،    
دم إيالء االحتـرام الكـايف حلريـة    تفيد به التقارير من طبيعة غري موثوقة لقوائم الناخبني، وع وما

ــديهم. ويف   ــن مخســة مرشــحني للرئاســة إنشــاء      ١٠املرشــحني ومؤي ــارس، أعل ــة ”آذار/م جلن
لإلشــراف علــى االنتخابــات، مبــا يف ذلــك جتهيــز نتــائج التصــويت ونشــرها،    “ انتخابيــة تقنيــة

غـري  ”ذا األمـر  وذلك بسبب انعدام الثقة يف استقاللية اللجنة االنتخابية. واعتـربت احلكومـة هـ   
  ، نظرا ألن رئيس اجلمهورية وحده هو الذي ميلك سلطة تعيني جلنة من هذا القبيل.“قانوين
ــتورية يف    - ١٣ ــة الدسـ ــعة مرشـــحني    ٢٤وأعلنـــت احملكمـ ــة علـــى تسـ ــباط/فرباير املوافقـ شـ

لالنتخابــات الرئاســية، مبــن فــيهم الــرئيس ساســو نغيســو. ويف مناســبات عــدة خــالل شــهري    
وآذار/مارس، استدعت السلطات أحـد مرشـحي املعارضـة، اجلنـرال جـان مـاري       شباط/فرباير 

ــه وهــو خيطــط         ــه يظهــر في ــزعم أن ــديو ُي ــق مبقطــع في ميشــيل موكوكــو، واســتجوبته فيمــا يتعل
آذار/مارس، دعا اجلنرال موكوكو إىل تأجيـل االنتخابـات    ٣النقالب قبل بضع سنوات. ويف 

ا، والـيت قـال إهنـا لـن تضـمن الشـفافية وال املصـداقية.        الرئاسية، منتقـدا اإلجـراءات املعمـول هبـ    
وأعرب عن معارضته للتعجل يف عمليـة تسـجيل النـاخبني واعتمـاد قـانون االنتخابـات، فضـال        

  عن اللجنة االنتخابية اليت ال تعمل بصورة مستقلة.
 نيسان/أبريل، أجريـت االنتخابـات الرئاسـية يف غينيـا االسـتوائية، وكـان مـن        ٢٤ويف   - ١٤

املقرر أن جترى يف تشـرين الثـاين/نوفمرب. ووفقـا للنتـائج املؤقتـة الـيت أعلنتـها اللجنـة االنتخابيـة          
يف  ٩٣,٧نيسـان/أبريل، فـاز الـرئيس تيـودورو أوبيـانغ نغيمـا مباسـوغو بنسـبة          ٢٨الوطنيـة يف  

مـن   املائة من األصوات. ويف كانون الثاين/يناير، أجري تعداد للناخبني واجتمعت جلنـة مؤلفـة  
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ممــثلني عــن احلــزب احلــاكم وأحــزاب املعارضــة يف آذار/مــارس ملناقشــة التحقــق مــن نتــائج           
  آذار/مارس، قدمت اللجنة تقريرا عن نتائج عملية التحقق إىل الرئيس. ٨التسجيل. ويف 

آذار/مارس، علقـت السـلطات احلملـة االنتخابيـة ألحـد املعارضـني الرئيسـيني،         ٨ويف   - ١٥
، حـىت إشـعار   “مواطنـون مـن أجـل االبتكـار    ”مـن حـزب   أوبونـو  بيـانغ  وهو غابرييـل نسـي أو  

آخر، واعتقلت مخسة من مؤيديه بعد اهتامهم باالعتداء على ضـابط أمـن يف جلسـة عامـة قبـل      
  بيومني.  ذلك
شــباط/فرباير اعتزامــه الترشــح  ٢٩يف  ويف غــابون، أعلــن الــرئيس علــي بونغــو أونــدميبا  - ١٦

ــر احلــزب        ــرر إجراؤهــا يف آب/أغســطس. وأق ــات الرئاســية املق ــة يف االنتخاب ــة ثاني ــرة والي لفت
جـان   آذار/مـارس. وجـرى ترشـيح    ١٢الدميقراطي الغابوين احلاكم ترشيحه يف مـؤمتر عقـد يف   

ير بوصـفه مرشـح ائـتالف    كانون الثاين/ينـا  ١٥االحتاد األفريقي السابق يف  مفوضية بينغ رئيس
  .“جبهة املعارضة من أجل التناوب”املعارضة 

 “التـراث واحلداثـة  ”آذار/مارس، أعلن ألكسندر بارو شامربييـه، زعـيم جنـاح    ٩ويف   - ١٧
، اعتزامــه تنظــيم اجتمــاع لــإلدالء بآرائــه بشــأن   املعــارض داخــل احلــزب الــدميقراطي الغــابوين  

التطــورات السياســية األخــرية. وبعــد عــدة ســاعات، طُــرد مــن احلــزب إىل جانــب اثــنني مــن      
آذار/مــارس، وعقــب اجتمــاع انتقــد الــبعض    ١٠حلفائــه، ومجــيعهم أعضــاء يف الربملــان. ويف  

 “التــراث واحلداثــة”خاللــه أســلوب إدارة الــرئيس بونغــو أونــدميبا وسياســاته، أعلنــت حركــة  
آذار/مـــارس، أعلـــن  ٣١ســـوف ُتقـــدم مرشـــحا خاصـــا هبـــا يف االنتخابـــات املقبلـــة. ويف  أهنـــا

ــيس ــن يف      رئ ــداما، اســتقالته، مث أعل ــا ن ــة، غــاي نزوب ــة الوطني نيســان/أبريل ترشــحه   ٥اجلمعي
  لالنتخابات الرئاسية.

، ٢٠١٥األول/ديسـمرب   كـانون  ١٩ويف رواندا، أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية، يف   - ١٨
، يف يـنص يف املائة مـن النـاخبني صـوتوا لصـاحل مشـروع الدسـتور املـنقح الـذي          ٩٨أن حوايل 
الرئاسـية.  ة الواليـ فتـرات  القواعد احملـددة سـابقا واملتعلقـة بتحديـد عـدد      على تغيري  مجلة أمور،

ــول كاغــامي    ٣١ويف  ــرئيس ب ــن ال ــه الترشــح لوال  كــانون األول/ديســمرب، أعل ــة  اعتزام ــة ثالث ي
    .٢٠١٧عام   يف
  

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
، بعـد  ٢٠١٥شهدت احلالة السياسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى حتسنا يف هناية عـام    - ١٩

ــات     ١٣إجــراء االســتفتاء الدســتوري يف    ــن االنتخاب ــة األوىل م كــانون األول/ديســمرب واجلول
ومل حيصــل أي مــن املرشــحني الرئاســيني  كــانون األول/ديســمرب.  ٣٠الرئاســية والتشــريعية يف 
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يف املائة من األصوات املطلوبـة مـن أجـل تفـادي      ٥٠مرشحا على أكثر من  ٣٠البالغ عددهم 
شـباط/فرباير. ويف غضـون ذلـك، ألغـت      ١٤اللجوء إىل تنظـيم اجلولـة الثانيـة الـيت أجريـت يف      

جسـيمة   خمالفـات ة إىل وقوع احملكمة الدستورية اجلولة األوىل من االنتخابات التشريعية، مشري
ــة.  ــة االنتخابيـــ ــات ال وأجريـــــتيف العمليـــ ــريعية املاالنتخابـــ ــا تشـــ ــادة إجرائهـــ ــرر إعـــ يف  قـــ

ومتكن الجئو مجهوريـة أفريقيـا    آذار/مارس. ٣١مث أجريت اجلولة الثانية يف  ،شباط/فرباير ١٤
ــربني  الوســطى وأ ــن أوســاط املغت ــراد م ــيمني  ف ــن املشــ   املق ــدول اجملــاورة م اركة يف يف بعــض ال

  انتخابات بلدهم.
وظلــت احلالــة األمنيــة العامــة طــوال الفتــرة االنتخابيــة هادئــة. وفــاز فوســتني أرشــانج      - ٢٠

األصـوات يف اجلولـة الثانيـة. وحصـل     من  يف املائة ٦٢حبصوله على نسبة تواديرا باالنتخابات، 
ــة اإلعــادة  منافســه املائــة مــن يف  ٣٧آنيســيه جــورج دولــوغيلي، علــى مــا يقــرب مــن   يف جول

 آذار/مـارس،  ٣٠لسيد تواديرا رمسيـا الـيمني يف   طعن يف صحة النتائج. وأدى ااألصوات، ومل َي
رؤسـاء  املرحلة االنتقالية اليت مر هبا البلد ضـمن اإلطـار الـزمين الـذي حـدده       منهيا بذلك رمسيا
الــذي االسـتثنائي   ماجلماعـة االقتصـادية لـدول وســط أفريقيـا يف مـؤمتر قمتـه      دول وحكومـات  

  .  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عقد يف 
  

  مجاعة بوكو حرام    
ضـد املـدنيني يف    الفتاكـة واصلت مجاعة بوكو حرام اإلرهابية شن عدد من اهلجمـات    - ٢١

 ثـالث انتحاريـات   تسـببت كـانون األول/ديسـمرب،    ٥يف  :تشاد والكامريون، من أمهها ما يلي
ق جبزيــرة كولفــوا الواقعــة علــى  اســوأحــد األيف جبــراح آخــرين  ٨ إصــابةمــدنيا و ٢٧ يف قتــل

يف انتحـــاري  تســـببكـــانون الثاين/ينـــاير،   ١٣اجلانـــب التشـــادي مـــن حبـــرية تشـــاد. ويف     
الكــامريون. ويف  قصــى يفاأل شــمالمنطقــة ال مــدنيا يف مســجد يف قريــة كويــايب يف  ١٢ مقتــل
ــاير،   ٢٥ ــات ٤ تســببتكــانون الثاين/ين ــل  صــغريات الســن  انتحاري ــ ٢٩يف قت إصــابة دنيا وم
يف الكــامريون.  هايف ســوق بقريــة بــودو يف املنطقــة نفســ جبــراح آخــرين  ١٠٠يقــرب مــن  مــا
ــان تســببتشــباط/فرباير،  ١٩ ويف ــل  صــغريتان يف الســن  انتحاريت ــدنيا و ٢٢يف مقت إصــابة م
 يف ســـوق بقريـــة ميمـــي يف منطقـــة الشـــمال األقصـــى جبـــراح آخـــرين  ١١٢يقـــرب مـــن  مـــا
يوميـا تقريبـا.   تقـع  جمات على القرى املعزولـة  اهل ما فتئتالكامريون. وباإلضافة إىل ذلك،  يف

 تســببتكــانون الثاين/ينــاير،  ١٥ووفقــا لألرقــام الرمسيــة الــيت أعلنتــها حكومــة الكــامريون يف   
شـخص   ١ ٢٠٠قرابـة  يف قتـل  هجومـا انتحاريـا،    ٣٢ غـارة و  ٣١٥مجاعة بوكو حرام، أثناء 

    جنديا، وثالثة من أفراد الشرطة. ٦٧  مدنيا و ١ ٠٩٨من بينهم ، ٢٠١٣منذ عام 
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خــالل يف تشــاد والكــامريون واخنفــض تــواتر هجمــات مجاعــة بوكــو حــرام وفعاليتــها    - ٢٢
النصف الثاين من الفترة املشمولة بالتقرير بسبب عـدة عوامـل تشـمل اإلمـدادات اجلديـدة مـن       

مجــع  ن عمليــاتت املدرعــة فضــال عــن حتســ يــار واملركبــااملعــدات مــن قبيــل الطــائرات بــال ط 
الكامريونيـة العاملـة سـواء حتـت     واملعلومات االستخبارية. واشتبكت القوات املسلحة التشادية 

قياداهتا الوطنية أم حتت قيادة القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات، يف كثري من األحيـان وبشـكل   
إضـعاف  ا زاد مـن  ممليات عبور احلدود، ا يف ذلك أثناء عممباستباقي، مع عناصر بوكو حرام، 

مقـاتال   ١٦٢شباط/فرباير، أعلنت القـوات املسـلحة الكامريونيـة أهنـا قتلـت       ١٥اجلماعة. ويف 
رهينة خالل عملية قامت هبا قبل عـدة أيـام يف    ١٠٠من مجاعة بوكو حرام وحررت أكثر من 

الكـامريونيون والنيجرييـون    نيسـان/أبريل، أعلـن اجلنـود    ٥. ويف انيجرييب ،غوشي بوالية بورنو
مقاتـل مـن مجاعـة     ٣٠٠ال زهـاء  العاملون يف إطار القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات عن اعتقـ 

رهينــة يف أعقــاب عمليــة مشــتركة يف منطقــة واالزا،   ٢ ٠٠٠حــرام وحتريــر أكثــر مــن   بوكــو
األمنيـة مـن أجـل    نيجرييا. وواصلت سلطات تشاد والكامريون تعزيز التدابري يف بوالية بورنو، 

منع اهلجمات أو احلد من عدد األهداف املدنية، وإن مت ذلك يف بعض األحيـان علـى حسـاب    
عرقلة سبل كسب الرزق. ويف أواخر كانون الثاين/يناير، أغلقت السلطات الكامريونيـة عـددا   
كـــبريا مـــن املـــدارس واألســـواق يف مثـــاين دوائـــر مـــن مقاطعـــات مـــايو ســـافا ومـــايو تســـاناغا  

  الشمال األقصى.   إقليمشاري الواقعة يف  -و  -  ونولوغ
مـن أجـل   شباط/فرباير، نظـم االحتـاد األفريقـي مـؤمترا للمـاحنني يف أديـس أبابـا         ١ويف   - ٢٣
موارد إضافية لفائدة القـوة املشـتركة املتعـددة اجلنسـيات. وبلـغ جممـوع التربعـات املعلنـة          تعبئة

مليــون  ٢٥٠ســاعدة اإلنســانية والــدعم اإلمنــائي،  لــدعم القــوة، منــذ إنشــائها، مبــا يف ذلــك امل  
ــوة     ــة الســنوية للق ــغ جممــوع امليزاني ــون دوالر. ٧٢٣دوالر. وبل ــد   ١٤ويف  ملي ــايو، ُعق أيار/م

  مؤمتر القمة اإلقليمي الثاين يف أبوجا
  

  جيش الرب للمقاومة    
، ضاعف جيش الرب للمقاومة من أنشـطته يف شـرق مجهوريـة    ٢٠١٦منذ بداية عام   - ٢٤

أفريقيــا الوســطى، وال ســيما يف منــاطق التعــدين يف شــرق بريــا يف حمافظــة هــوت كوتــو وعلــى  
طول هنر مبومو بني بلديت رافاعي وأوبو. ويفيـد املوقـع اإللكتـروين لتتبـع أنشـطة جـيش الـرب        

وفيات يف صفوف املـدنيني، واختطـاف    ٦حادثا، و ٤٢ل عن يش مسؤوهذا اجلللمقاومة بأن 
، وهـــي زيـــادة ٢٠١٦مـــدنيا يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى يف الربـــع األول مـــن عـــام  ٢٥٢

مـدنيني يف عـام   عمليـة اختطـاف    ١١٣ دنيني، ومـ قتلـى   ٥حادثا، و ٥٢ملحوظة باملقارنة مع 
األمــم املتحــدة املتكاملــة   نيســان/أبريل، لقــي أحــد حفظــة الســالم مــن بعثــة   ١٧ويف  .٢٠١٥
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املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى مصـرعه عنـدما أرسـلت دوريـة      
عم أن عناصر من جيش الرب للمقاومة شنته علـى قريـة أغومـار    إىل رافاعي ردا على هجوم ُز

أكـرب حجمـا أو   اجملاورة. وأظهر جيش الـرب للمقاومـة جـرأة أكـرب، مبهامجتـه مراكـز سـكانية        
أقل انعـزاال، فحـاد بـذلك عـن موقفـه املسـتكني منـذ فتـرة طويلـة. واخُتطـف عـدد متزايـد مـن              

اف، فــاألطفــال الــذين احــتفظ هبــم قيــد األســر. وميكــن أن تعــزى هــذه الطفــرة إىل موســم اجل  
ــا       ــة كافي ــن منطق ــوم م ــة القســري املزع ــرب للمقاوم كينجــي  وانســحاب جمموعــات جــيش ال

  كوين.    قيادة جوزيف خارجعات جيش الرب للمقاومة اليت تنشط احلبيسة، وبعض مجا
أوبــو ملناقشــة جهــود مكافحــة جــيش  بلــدةآذار/مــارس، زار الــرئيس تــواديرا  ١٨ويف   - ٢٥

الرب للمقاومة مع أصحاب املصلحة املعنيني، وال سـيما فرقـة العمـل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد       
وبعثـة األمـم املتحـدة    األمريكيـة  ة للواليـات املتحـدة   األفريقي وقـوات العمليـات اخلاصـة التابعـ    

    املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
وواصلت مجاعات يشتبه يف انتمائها جليش الـرب للمقاومـة مهامجـة السـكان املـدنيني        - ٢٦

عمليــات اختطــاف بقيامهــا ب -يف اجلــزء الشــمايل الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
يف املنــاطق املعزولـة يف مقــاطعيت أويلــي العليـا وأويلــي الســفلى، باإلضــافة إىل    -قصـرية األجــل  

  صيد الفيلة غري املشروع يف مترته غارامبا الوطين.  
قدت جلسة االسـتماع إلقـرار التـهم    كانون الثاين/يناير، ُع ٢٧إىل  ٢١ويف الفترة من   - ٢٧

التمهيديـة الثانيـة للمحكمـة    الغرفة القائد السابق جليش الرب أمام  ،أونغوين يف قضية دومينيك
ارتكـاب جـرائم   تتعلـق ب هتمـة   سـبعني لسـيد أونغـوين   وجهـت ل اجلنائية الدولية يف الهاي. وقد 

التمهيديـة الثانيـة قـرارا    الغرفـة  آذار/مـارس، أصـدرت    ٢٣ضد اإلنسـانية وجـرائم حـرب. ويف    
  لسيد أونغوين وأحالته إىل احملاكمة.  هة لاملوج ٧٠التهم الـ يؤكد 
شباط/فرباير، استسلم أوكوت جورج أوديـك، أحـد كبـار قـادة جـيش الـرب        ٦ويف   - ٢٨

للمقاومة، إىل ائتالف سـيليكا السـابق يف بلـدة بامبايامبـا يف مقاطعـة كوتـو العليـا يف مجهوريـة         
ــا الوســطى. مث سـُـ  لم إىل وحــدة قــوات الــدفاع الشــعبية األوغنديــة التابعــة لفرقــة العمــل    أفريقي

  اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي املتمركزة يف أوبو.
ــالقرار        ٧ويف   - ٢٩ ــال بـ ــأة عمـ ــن املنشـ ــس األمـ ــة جملـ ــت جلنـ ــارس، أدرجـ  ٢١٢٧آذار/مـ

مهورية أفريقيا الوسطى جيش الرب للمقاومة وزعيمهـا، جوزيـف كـوين،    املتعلق جب )٢٠١٣(
جملــس  مــن قــرار ٨ و ٥يف القائمــة باعتبارمهــا خاضــعني للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرتني   

  ).  ٢٠١٦(  ٢٢٦٢األمن 
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آذار/مــارس، أدرجــت وزارة خزانــة الواليــات املتحــدة جــيش الــرب للمقاومــة  ٨ويف   - ٣٠
 ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٢املــؤرخ  ١٣٦٦٧ائمــة عمــال بــاألمر التنفيــذي  وجوزيــف كــوين يف الق

ــا الوســطى مــن خــالل ارتكــاب أعمــال     لضــلوعهما يف اســتهداف املــدنيني يف مجهوريــة أفريقي
قسـري. ويكمـل هـذا اإلجـراء إدراج األمسـاء يف القائمـة عمـال        ال التهجريختطاف والعنف واال

جـــيش الـــرب ميلكهـــا أي أصـــول  قضـــي بتجميـــد، وي)٢٠١٦( ٢٢٦٢مـــن بقـــرار جملـــس األ
يــات املتحــدة للمقاومــة داخــل الواليــة القضــائية للواليــات املتحــدة، وحيظــر علــى مــواطين الوال

  اجملموعة.    إبرام صفقات مع هذه
  

  األمن البحري يف خليج غينيا     
ــوع        - ٣١ ــة عــن وق ــة الدولي ــري األخــري، أبلغــت املنظمــة البحري ــذ تقري ــن   ١٩من ــة م حادث

    والسطو املسلح يف البحر يف خليج غينيا. حوادث القرصنة
  

  التطورات املتعلقة باملساعدة اإلنسانية  -باء   
لقلــق، وتطــرح حتــديات تــدعو إىل ا ال تـزال احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة دون اإلقليميــة   - ٣٢

متعددة اجلوانـب، مبـا يف ذلـك يف سـياق احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واألزمـة املتعلقـة           
مليــون  ٢,٦وحــوايل  نيالجــئمــن ال ٢٠٩ ٨٥٣حــىت اآلن إىل  ماعــة بوكــو حــرام، ممــا أدىجب

  مليون طفل يف منطقة حوض حبرية تشاد.   ١,٥من بينهم  نازح،
ــا الوســطى     - ٣٣ ــة أفريقي ــة   مــنوال تــزال األزمــة يف مجهوري  املتعلقــةأخطــر األزمــات العاملي
ــالتقرير، كــان    ب ــرة املشــمولة ب ــة. وخــالل الفت ــد (حــوايل     أك احلماي ــن نصــف ســكان البل ــر م ث

زهــاء منــهم ربــع الســكان،  نــزحمليــوين شــخص) حيتــاج إىل املســاعدة اإلنســانية، بينمــا   ٢,٣
كالجـئني يف البلـدان اجملـاورة. وميثـل     شخص يعيشـون   ٤٦٧ ٠٠٠البلد، و داخل ٤٢٠ ٢٣١

كلون يف الكــامريون ويشــمــن الالجــئني الالجئــون مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أكــرب عــدد   
  تشاد.   يفيف املائة من األشخاص الذين التمسوا اللجوء  ٢٥يقرب من   ما
يف مجهورية أفريقيـا   عمليات الرتوح اجلاريةوالذي دام ثالث سنوات وال يزال الرتاع   - ٣٤

الوسطى يعطالن الزراعة ويعوقان بشدة حصول السكان على الغذاء، فهم يعـانون مـن تبعـات    
ــدد احملاصــيل الضــعيفة و   ــة      تع ــن األغذي ــد م ــاع احلــاد يف أســعار العدي تعطــل األســواق واالرتف

األساسية. وهتدد اجملاعة ما يقرب من نصـف السـكان. وظـل نـاتج البلـد مـن احملاصـيل بشـكل         
يف املائـة مـن املتوسـط املسـجل قبـل األزمـة،        ٥٤عند مسـتوى أدىن بنسـبة    ٢٠١٥يف عام  عام

ــ ١٠علــى الــرغم مــن حــدوث زيــادة بنســبة    ذلــك معظــم ، ويعــزى ٢٠١٤ة عــن عــام يف املائ
  إىل ارتفاع يف إنتاج املنيهوت.االخنفاض 



S/2016/482
 

10/26 16-07879 
 

ــرام يف يترتـــب علـــى او  - ٣٥ ــو حـ ــة بوكـ ــة لعنـــف املتصـــل جبماعـ ــمالال منطقـ  قصـــىاأل شـ
ــري. ف   يف ــاين خطـ ــر إنسـ ــامريون أثـ ــع  الكـ ــد ارتفـ ــدد قـ ــازحني عـ ــ ١٦٩ ٩٧٠إىل النـ ا. شخصـ

 قرابـة قسـرا   إىل نيجرييـا  يـا؛ وأعيـد  الجئـا نيجري  ٦٤ ٨٩١ واستضافت الكـامريون أيضـا زهـاء   
فروا خوفا من أعمال العنـف. وال يـزال اجلـزء الشـرقي مـن البلـد       كانوا قد  شخص ٥٠ ٠٠٠

  الجئ من مجهورية أفريقيا الوسطى. ٢٥٠ ٠٠٠يستضيف أكثر من 
األزمــة اإلنسـانية تــزداد تفاقمــا، إذ يتوقــع أن يعـاين مــا يربــو علــى   ال تــزال ويف تشـاد،    - ٣٦

، وهو ضـعف العـدد املسـجل يف    ٢٠١٦خص بشدة من انعدام األمن الغذائي يف عام مليون ش
، بسبب العنف املرتبط جبماعة بوكـو حـرام حـول حبـرية تشـاد ونـدرة األمطـار يف        ٢٠١٥عام 

 ٣٦٥ ٠٠٠يف املنطقـتني الشـرقية والوسـطى. ويف هـذا السـياق، يقـدر أن        ٢٠١٥موسم عـام  
 ٣٧٥ ٠٠٠. وتستضيف تشاد أيضـا مـا ينـاهز    ٢٠١٦ من سوء التغذية يف عامسيعانون طفل 

الجئ من السودان ونيجرييا ومجهورية أفريقيا الوسطى. ويف منطقـة حبـرية تشـاد، ارتفـع عـدد      
. ٢٠١٥األشخاص املتضررين من العنف املرتبط جبماعة بوكو حرام يف الربع األخري مـن عـام   

عشـرات اآلالف  ومت حتديـد  ، مـن النـازحني يف البلـد   شـخص   ٥٦ ٠٠٠مـا يقـرب مـن    هناك و
يف املنـاطق الـيت كـان يتعـذر      ٢٠١٦يف كـانون الثاين/ينـاير   األشـخاص باعتبـارهم نـازحني    من 

  على اجلهات الفاعلة اإلنسانية الوصول إليها.
وال ســيما لقلــق، تــدعو إىل اوال تــزال احلالــة اإلنســانية يف منطقــة الــبحريات الكــربى     - ٣٧

نـدي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ويف مجهوريـة الكونغـو       بسبب األزمات اجلارية يف بورو
ــة، حيتـــاج  ــاعدة   ٧,٥الدميقراطيـ ــر مـــن   ماليـــني شـــخص إىل املسـ ــانية، مـــن بينـــهم أكثـ اإلنسـ

. وأدت أنشــطة اجلماعــات املســلحة والعمليــات العســكرية وزيــادة  النــازحنيمليــون مــن  ١,٥
ــوترات  ــة الت ــزوح إىل عمليــات القبلي ــدة يف مج ن ــدة عدي ــع أحنــاء الشــرق وتق جدي ــد وصــول  ي يي

ــة اإلنســانية  تاملســاعدات اإلنســانية. و  ــاقم احلال ــيهم    بفعــل تف ــدفق الالجــئني، مبــن ف اســتمرار ت
وجنــوب الســـودان:  الوافــدون اجلــدد مــن أوغنـــدا وبورونــدي ومجهوريــة أفريقيـــا الوســطى       

ــا أي ــد    همســجليمت تشــخص  ١٧٣ ٠٠٠جمموعــه  م ــدي، تســبب تزاي كالجــئني. ويف بورون
يف تزايـد تعطيـل سـبل     ٢٠١٥ترات السياسية والعنف املتصل باالنتخابات الرئاسية يف عام التو

احتياجـات إنسـانية، إذ يعـاين     نشأكسب العيش، وال سيما يف بوجومبورا. ويف هذا السياق، ت
خص إىل مليـون شـ   ١,١من انعدام األمن الغـذائي بشـكل حـاد، وحيتـاج      شخص ٧٣٠ ٠٠٠

شـخص إىل املسـاعدة يف جمـال التعلـيم. وقـد       ٢٠٠ ٠٠٠حيتـاج  و ،احلماية واخلدمات الصحية
ــل  ــل  ٤٧٩قت ــى األق ــذ نيســان/أبريل   شخصــا عل ــر ٢٠١٥من ــى  . وف ــو عل ــا يرب  ٢٥٨ ٠٠٠م

  .النازحنيشخص من  ٨٥ ٠٠٠حوايل هناك بورونديا إىل البلدان اجملاورة، ويقدر أن 
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  االجتاهات يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم   
ــة    - ٣٨ ــزال حال ــق الشــديد،     ال ت ــدعو إىل القل ــة ت ــة دون اإلقليمي حقــوق اإلنســان يف املنطق
ســيما بســبب اســتمرار اهلجمــات الــيت تشــنها مجاعــة بوكــو حــرام يف الكــامريون وتشــاد،       ال

وكــذلك االنتــهاكات الــيت ترتكبــها العناصــر املســلحة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. كمــا مت   
مـة حلقـوق اإلنسـان الـيت ارُتكبـت أثنـاء العمليـات        اإلعراب عن القلق بشأن االنتهاكات املزعو

ــدان        ــوات األمــن يف البل ــأن ق ــارير ب ــد التق العســكرية املنفــذة ضــد مجاعــة بوكــو حــرام، إذ تفي
املتضررة قتلت مدنيني لالشـتباه يف ارتبـاطهم باجلماعـة أو اعتقلتـهم بصـورة تعسـفية. ووردت       

مبمارسة التعذيب والعنف اجلنسي وتـدمري املمتلكـات واالسـتيالء عليهـا     خطرية أيضا ادعاءات 
وطول مدة االحتجاز لدى قوات األمن قبل احملاكمة. وحسـبما أفـادت منظمـة األمـم املتحـدة      
للطفولــة، يشــكل األطفــال حنــو ُخمــس منفــذي الــتفجريات االنتحاريــة التــابعني جلماعــة بوكــو 

اعهم. وتعتقـد قـوات األمـن أن عناصـر اجلماعـة يعيشـون       حرام، وتشكل الفتيات حنو ثالثة أرب
وسط السكان احملليني. وبالتايل تنحصر عمليات التصدي للتمـرد يف القـرى، ممـا يسـفر بـدوره      
عــن ارتفــاع معــدالت اإلصــابة يف صــفوف املــدنيني. وقــد أدى ذلــك إىل تقــويض التعــاون مــع 

  السكان احملليني يف بعض األحيان.
راءاُت املتخذة يف سياق العديد مـن العمليـات االنتخابيـة يف مجيـع أحنـاء      وال تزال اإلج  - ٣٩

املنطقة دون اإلقليمية تدعو إىل القلق. ففي الكـامريون، قامـت قـوات األمـن بقمـع املظـاهرات       
اليت كانت تدعو الرئيس بيا إىل التنحي عن احلكم، يف حني قُطعت مجيع االتصاالت السـلكية  

نــد اقتــراب موعــد االنتخابــات يف الكونغــو ويف تشــاد. وذكــر بعــض  والالســلكية لعــدة أيــام ع
املرشحني وأنصارهم أن حريتهم يف التنقـل والتعـبري والتجمـع وتكـوين اجلمعيـات قُيـدت أثنـاء        
احلملة االنتخابية وفيما بعد االنتخابـات. وأدت اهلجمـات الـيت شـنتها امليليشـيات علـى املبـاين        

إجـراء االنتخابـات الرئاسـية إىل مواجهـات عنيفـة مـع قـوات        احلكومية يف برازافيل يف أعقـاب  
  األمن.
ويف مجهوريـة أفريقيــا الوســطى، وثَّقـت بعثــة األمــم املتحـدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد      - ٤٠

حـادث انتـهاك أو جتـاوز جديـد حلقـوق       ٢٦٩لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى  
ضــحية، مــن بينــهم  ٩١٥مت التحقــق منــها، ارُتكبــت ضــد  اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين

فتاة. ومشلت هـذه االنتـهاكات القتـل العشـوائي وحـاالت املعاملـة        ٣٠فىت و  ٤٨امرأة و  ٥٣
القاسية والالإنسانية، والعنـف اجلنسـي املتصـل بـالرتاع والعنـف اجلنسـي واجلنسـاين، باإلضـافة         

حادثـا النتـهاكات وجتـاوزات    مثانيـة عشـر   ثيق إىل االعتقال واالحتجاز بصورة تعسفية. ومت تو
حلقوق اإلنسان تتصل بادعاءات تفيد مبمارسة الشعوذة اليت تـؤثر يف النسـاء واألطفـال بشـكل     
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رئيســي. وكــان املســؤولون عــن تلــك االنتــهاكات مــن عناصــر أنــيت باالكــا وائــتالف ســيليكا   
  السابق وجيش الرب للمقاومة ومن سلطات الدولة.

نغو، وردت ادعاءات بوقوع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان أثناء فترة مـا  ويف الكو  - ٤١
يف منطقة بول، غـري أن احلكومـة فرضـت قيـودا علـى       ٢٠١٦بعد االنتخابات يف نيسان/أبريل 

حقـوق   الوصول إىل املنـاطق املتضـررة، ومل تـتمكن اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين وجمـال        
  عنها.  دمي املساعدة ورصد االنتهاكات املزعومة واإلبالغاإلنسان من تقييم الوضع وتق

وواصلت دول املنطقة دون اإلقليمية تعاوهنا مع األمـم املتحـدة ومـع اهليئـات األخـرى        - ٤٢
ــاد صـــك التصـــديق علـــى      ــأة مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان. فقـــد أوَدعـــت تشـ املنشـ

عوب املتعلـق بإنشـاء حمكمـة أفريقيـة     الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والش
حلقوق اإلنسان والشـعوب. وأعربـت احلكومـة أيضـا عـن رغبتـها يف استضـافة مكتـب قطـري          

  تابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
  

  االجتاهات االجتماعية واالقتصادية  - دال  
املعــامالت  تراجــععــن  الــيت أســفرت، يف مجلــة أمــور ال تــزال الصــعوبات االقتصــادية   - ٤٣

تـوترات اجتماعيــة  ، تـؤدي إىل  صـعوبات يف دفـع األجــور  عــن التجاريـة وختفـيض اإلعانـات، و   
يف العديــد مــن دول وســط أفريقيــا. ففــي أنغــوال، شــهدت قطاعــات الصــناعة   الوطــأة شــديدة 

والبناء واخلدمات اخنفاضا حادا بسبب نقص االستثمار العـام واالسـتهالك اخلـاص وصـعوبات     
عملـة األجنبيـة. وتسـببت األزمـة املاليـة يف ختفيضـات اضـطرارية للميزانيـة ويف         احلصول علـى ال 

اختاذ تدابري مل حتظ بالشعبية، منها ختفيض إعانات املواد النفطيـة، مـع حماولـة محايـة القطاعـات      
االجتماعيــة. ويف كــانون األول/ديســمرب، بــدأ املعلمــون يف غــابون إضــرابا ملــدة شــهر مطــالبني  

ــاهتم لعــامي     مبكافــآت متنوعــة  . ٢٠١٥و  ٢٠١٤وبتســديد األرصــدة غــري املدفوعــة مــن مرتب
وتظاهر اخلرجيون الشباب يف تشـاد يف شـباط/فرباير ضـد قـرار احلكومـة بتجميـد التوظيـف يف        

  القطاع العام ملدة ثالث سنوات.
كــانون األول/ديســمرب، قــام مصــرف دول وســط أفريقيــا بتخفــيض توقعاتــه    ١٧ويف   - ٤٤

يف املائـة،   ٢,٤إىل  ٢٠١٥نطقة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لعـام  ملعدل النمو مل
يف املائة املتوقع يف آذار/مارس املاضـي. ويعـزى هـذا االخنفـاض يف معظمـه إىل       ٤,٣من معدل 

عمـال العنـف الـيت ترتكبـها مجاعـة      نتيجـة أل النقصان احلاد يف أسعار النفط وإىل إغالق احلدود 
آذار/مــارس، نشــر املصــرف  ٢٢ا أثــر علــى التجــارة والتبــادل التجــاري. ويف بوكــو حــرام، ممــ
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يف املائـة يف   ٤,٨، مـن  ٢٠١٥أرقاما تشري إىل اخنفاض يف النشاط االقتصادي مت قياسه يف عام 
  .٢٠١٥يف املائة يف عام  ٢,٨إىل  ٢٠١٤عام 

    
  أنشطة مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا  -  ثالثا  
  املساعي احلميدة والدبلوماسية الوقائية والوساطة  - ألف  

واصـل ممثلـي اخلـاص عملــه بنشـاط يف املنطقـة دون اإلقليميـة مــن أجـل تعزيـز الســالم           - ٤٥
  واألمن اإلقليميني ومنع نشوب الرتاعات، وقد مشل ذلك قيامه بعدة زيارات قطرية.

  
  مجهورية أفريقيا الوسطى    

دور ممثــل األمــم املتحــدة يف الوســاطة الدوليــة يف األزمــة واصــل ممثلــي اخلــاص القيــام بــ  - ٤٦
ــة       ــا الوســطى، وذلــك بتعــاون وثيــق مــع ممثلــي اخلــاص إىل مجهوري ــة أفريقي القائمــة يف مجهوري
أفريقيــا الوســطى ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف  

  مجهورية أفريقيا الوسطى.
لــي اخلــاص بنشــاط يف اجلهــود الراميــة إىل تنظــيم مــؤمتر القمــة االســتثنائي    وشــارك ممث  - ٤٧

ــود يف       ــا املعق ــدول وســط أفريقي تشــرين  ٢٥لرؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة االقتصــادية ل
الثـاين/نوفمرب، الـذي حفــز العمليـة السياســية يف مجهوريـة أفريقيـا الوســطى، وعـزز التــزام دول       

اإلسراع بالتحضـري لالنتخابـات، مـع متديـد الفتـرة االنتقاليـة        املنطقة دون اإلقليمية، وساهم يف
ــا إىل غايــة  ــا     ٣١رمسي آذار/مــارس. ويف الســياق ذاتــه، اغتــَنم ممثلــي اخلــاص فرصــة زيــارة الباب

تشــرين الثــاين/نوفمرب للتشــاور مــع أصــحاب املصــلحة،  ٣٠و  ٢٩فرانســيس إىل بــانغي يــومي 
ــام هبــا ال    ــيت ق ــة ال ــارة اهلام ــا إىل حــي  وشــارك يف الزي ــه املســلمون. وكــان    PK5باب ــذي يقطن ال

األحــــداث دور فعــــال يف حتديــــد اخلطــــوات التاليــــة يف العمليــــة، ويف حتســــني املنــــاخ   هلــــذه
  واألمين.  السياسي

وضــاعف ممثلــي اخلــاص جهــوده الراميــة إىل حشــد الزعمــاء يف املنطقــة دون اإلقليميــة    - ٤٨
لتقدمي الـدعم إىل مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مبـا يف ذلـك كفالـة التـزامهم التـام باالنتخابـات.           

ــرة مــن       ــام يف الفت كــانون  ١٩إىل  ١٧وجتــدر اإلشــارة بوجــه خــاص، إىل أن ممثلــي اخلــاص ق
 املعـين إىل برازافيل للتشاور مع الرئيس ساسو نغيسـو، الوسـيط الـدويل    األول/ديسمرب، بالسفر 

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. واتفــق االثنــان علــى ضــرورة تعزيــز الرســائل السياســية  يف زمــة باأل
والعسكرية املوجهة إىل املفسدين احملتملني بناء على طلب من السلطات االنتقاليـة يف مجهوريـة   

حاب املصلحة. وأجرى ممثلي اخلاص أيضـا مشـاورات منتظمـة مـع     أفريقيا الوسطى ومجيع أص
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حكومات كل مـن الكـامريون وتشـاد ومجهوريـة الكونغـو وغينيـا االسـتوائية وغـابون، مشلـت          
  مسألة تعبئة املوارد.

شــباط/فرباير، ســافر ممثلــي اخلــاص إىل بــانغي لتقيــيم الوضــع   ٨إىل  ٥ويف الفتــرة مــن   - ٤٩
ذولة للحفاظ على بيئة يسودها السالم يف انتظار إجـراء اجلولـة الثانيـة    وللمسامهة يف اجلهود املب

مـن االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية. واجتمــع مـع املرشــحني لالنتخابــات الرئاســية وذكّــرهم   
بتعهدهم باحترام املبادئ الدميقراطيـة. والتقـى برئيسـة الدولـة للمرحلـة االنتقاليـة ومبمـثلني عـن         

ــة     املؤسســات األخــرى لتشــ  جيعهم علــى التغلــب علــى التحــديات الــيت واجهــت تنظــيم اجلول
األوىل. واجتمـــع كـــذلك مـــع فـــاعلني سياســـيني آخـــرين، منـــهم املرشـــحون الـــذين خســـروا  
ــا      ــا فيهـ ــية، مبـ ــة السياسـ ــاركتهم يف العمليـ ــلة مشـ ــدعوهم إىل مواصـ ــية، ليـ االنتخابـــات الرئاسـ

  االنتخابات التشريعية.
ــادل ممثلــي اخلــاص وجهــات النظــر مــع الوســيط     شــباط/فرباير يف براز ٩ويف   - ٥٠ ــل، تب افي

آذار/مارس ملناقشة الطريقة الـيت ستواصـل هبـا اجلماعـة      ١٩الدويل واجتمع معه مرة أخرى يف 
االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا وغريهـا مـن بلـدان املنطقـة تقـدمي الـدعم إىل مجهوريـة أفريقيـا            

ي اخلـاص حفـل تنصـيب الـرئيس تـواديرا      آذار/مارس يف بـانغي، حضـر ممثلـ    ٣٠الوسطى. ويف 
وعقــد معــه اجتماعــا ملناقشــة ســبل املضــي قــدما يف عــدد مــن املســائل الرئيســية بالنســبة للبلــد،  

  مكتب األمم املتحدة لوسط أفريقيا.من ساعدة املوعرض عليه 
  

  تشاد    
ر اجتمع ممثلي اخلاص مع الـرئيس ديـيب إيتنـو يف كـانون الثاين/ينـاير علـى هـامش مـؤمت          - ٥١

مـرة أخـرى يف شـباط/فرباير أثنـاء زيـارة ممثلـي اخلـاص إىل        بـه  قمة االحتاد األفريقي، مث اجتمـع  
تشاد يف سـياق جولـة دبلوماسـية يف البلـدان املتضـررة مـن مجاعـة بوكـو حـرام. ونـاقش ممثلـي            
اخلــاص احلالــة يف تشــاد قبيــل االنتخابــات الرئاســية وشــدد علــى أمهيــة إجــراء عمليــة انتخابيــة    

، وعلى احلاجة إىل توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل الرئيسية الـيت حتظـى باالهتمـام علـى     سلمية
الصعيد الوطين. وخالل الزيارة اليت قام هبا يف شباط/فرباير، اجتمـع ممثلـي مـع زعـيم املعارضـة      

  صاحل كيبزابو وجدد له التأكيد على أمهية إجراء انتخابات سلمية.  
نيسان/أبريل، زار ممثلي اخلاص جنامينا للمساعدة علـى نـزع    ١١إىل  ١ويف الفترة من   - ٥٢

فتيــل التــوترات وتفــادي أعمــال العنــف بعــد االنتخابــات. وحتــاور مــع أصــحاب املصــلحة           
منظمات اجملتمـع املـدين، ودعـا السـلطات إىل ضـبط الـنفس وفقـا ملعـايري حقـوق اإلنسـان            ومع
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العامــة وإىل االمتثــال ملبــادئ الدميقراطيــة  وإنفــاذ القــوانني. ودعــا كــذلك إىل احتــرام احلريــات  
  وسيادة القانون.

وبنــاء علــى طلــب احلكومــة، أرســل مكتــب األمــم املتحــدة لوســط أفريقيــا خــبريا             - ٥٣
استشـــاريا أقـــدم إىل تشـــاد بـــدعم مـــن املنســـق املقـــيم لتقيـــيم حالـــة احلـــوار السياســـي متهيـــدا  

أن تتخـذها األمـم املتحـدة. وأدار     لالنتخابات ولتقدمي توصـيات بشـأن اإلجـراءات الـيت ميكـن     
اخلــبري االستشــاري حلقــيت عمــل للحــوار السياســي يف كــانون األول/ديســمرب، إحــدامها مــع      
اجلهات السياسية املعنيـة واألخـرى مـع منظمـات اجملتمـع املـدين. وأدت هاتـان احللقتـان اللتـان          

ء نقـاش مفتـوح ومـن    نظمهما اإلطار الوطين للحوار السياسي إىل متكـني املشـاركني مـن إجـرا    
  إجياد حلول للمسائل اليت حتظى باهتمام مشترك.

  
  غينيا االستوائية    

نيسـان/أبريل لتقيـيم الوضـع     ٢٦إىل  ٢٣سافر ممثلي اخلـاص إىل مـاالبو يف الفتـرة مـن       - ٥٤
يف البلد والقيام مبساع محيدة خالل فترة االنتخابات، حيث اجتمع مـع الـرئيس أوبيـانغ نغوميـا     

وغريه من كبار املسؤولني احلكوميني ومرشحي املعارضة ورئيس بعثة املراقبـة التابعـة   مباسوغو 
  لالحتاد األفريقي.

نيسان/أبريل، سافر مـدير الشـؤون السياسـية يف     ١آذار/مارس إىل  ٢٩ويف الفترة من   - ٥٥
مكتــب األمــم املتحــدة لوســط أفريقيــا إىل مــاالبو لالجتمــاع مــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني 

شأن املسائل ذات الصلة باالنتخابات الرئاسية وبالقضايا السياسية واألمنية الـيت تواجـه البلـد.    ب
وأثناء قيامه بتلك املهمة، أجرى مدير الشؤون السياسية مشاورات مع كبار موظفي احلكومـة  
املسؤولني عن التحضري لالنتخابات وعن مسـائل أخـرى، ومـع شـركاء التنميـة وممثلـي اجملتمـع        

  ين وأعضاء السلك الدبلوماسي.املد
  

  غابون    
واصــل ممثلــي اخلــاص تشــجيع اجلهــات الفاعلــة السياســية الغابونيــة علــى املشــاركة يف     - ٥٦

عمليــات احلــوار البنــاء بشــأن املســائل الــيت حتظــى باالهتمــام علــى الصــعيد الــوطين، وال ســيما   
حلميـدة، أجـرى مشـاورات مكثفـة     املتعلقة باالنتخابات املقبلة. ويف إطار قيامه بتلك املسـاعي ا 

ــون وزعمــاء املعارضــة        ــا املســؤولون احلكومي ــا فيه ــة، مب ــة املعني مــع اجلهــات السياســية الغابوني
  وأعضاء السلك الدبلوماسي.
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  الكونغو    
ور اجلديـد، سـافر ممثلـي اخلـاص     قبل إجراء االنتخابـات الرئاسـية عقـب إصـدار الدسـت       - ٥٧
برازافيــل عــدة مــرات لتقيــيم التطــورات السياســية وتشــجيع أصــحاب املصــلحة علــى إبــداء  إىل

خــالل هــذه قــد اجتمــع . ويف أجــواء ســلميةالرغبــة يف احلــوار وكفالــة إجــراء عمليــة انتخابيــة  
ــي        ــادة املعارضــة، وممثل ــار املســؤولني احلكــوميني، وق ــالرئيس ساســو نغيســو، وكب ــارات ب الزي

أيضـا بـوزير اخلارجيـة علـى هـامش مـؤمتر قمـة االحتـاد األفريقـي           عاجتمالسلك الدبلوماسي. و
أنــه سيواصــل إشــراك األطــراف  ممثلــي اخلــاص املعقــود يف كــانون الثاين/ينــاير، الــذي أكــد فيــه

  إجراء االنتخابات يف أجواء سلمية. الفاعلة السياسية الكونغولية لكفالة
يف الفتـرة  عم إىل مجهوريـة الكونغـو   وبدعم من احلكومة، أوفد ممثلي اخلاص فريقا للـد   - ٥٨
م الفريــق الــذي قــاده مــدير الشــؤون السياســية اآذار/مــارس. وقــ ٣٠ شــباط/فرباير إىل ١٤مــن 

مـوظفني مـن هـذا املكتـب ومـن      ويتكـون مـن    ،ملكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا     
املســاعدة ملمثلــي بتقــدمي إدارة الشــؤون السياســية ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان،   

االتصــال مــع أصــحاب املصــلحة الل خــ مــناخلــاص يف إطــار دوره يف بــذل املســاعي احلميــدة 
ــد،  ــة  والرئيســيني يف البل ــذار املبكــر بالتحــديات احملتمل ــوفري اإلن ــز قــدر  ت فريــق األمــم  ات وتعزي

ثلـي  املتحدة القطري يف اجملال السياسي وحقـوق اإلنسـان خـالل املرحلـة االنتخابيـة. وسـافر مم      
آذار/مارس لالضطالع مبسـاعيه احلميـدة خـالل     ٢٥إىل  ١٥اخلاص إىل برازافيل يف الفترة من 

ــرة االنتخابــ  ــك املرشــحون      واجتمــع. اتفت ــن يف ذل ــة، مب ــة املعني ــات الفاعل ــات باجله لالنتخاب
وممثلو منظمات اجملتمع املدين وأعضـاء اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة لالنتخابـات ووسـائط        الرئاسية

ــدوليون. ويف   اإل ــالم والشــركاء ال ــراف       ١٨ع ــع األط ــه مجي ــا في ــا دع ــارس، أصــدر بيان آذار/م
أن لعمليـة االنتخابيـة وإجيـاد حـل ملـا حيتمـل       لسلمي الطابع العلى  احملافظةالسياسية الفاعلة إىل 

من خالل احلوار واإلجـراءات القانونيـة املقـررة. وأعـاد ممثلـي      ، من منازعات يف املستقبل ينشأ
ــدعوة إىل   عشــية اخلــاص، ــد ال ــات، تأكي ــي باالنتخاب ــى أن أي   التحل ــنفس وشــدد عل ضــبط ال

  انقطاع يف االتصاالت ميكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية.
نيسان/أبريل، سافر ممثلـي اخلـاص إىل برازافيـل حلضـور مراسـم أداء الـرئيس        ١٦ويف    - ٥٩

الــيت شــواغل الل وأثــار نيســان/أبري ١٩ساســو نغيســو للــيمني الدســتورية، حيــث التقــى بــه يف  
اسـتعداد األمـم املتحـدة لـدعم البلـد يف جمـاالت مـن قبيـل          وأكـد تتعلق باحلالة يف منطقـة بـول،   

  احلوار، واحلوكمة، والالمركزية، والشباب.
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  سان تومي وبرينسييب    
آذار/مارس، أجرى مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط      ٢٢إىل  ١٨يف الفترة من   - ٦٠

ــا زيــارة  ــان تــومي وبرينســييب    أفريقي ــذار املبكــر. وأجــرت البعثــة      مــن أجــل إىل س تقيــيم اإلن
السـالم واألمـن، مبـا يف ذلـك      قضايامشاورات مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني بشأن 

انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة، وكـذلك املخـاطر السياسـية املتصـلة باالنتخابـات       
  الرئاسية املقبلة.  

  
  االنتخابات    

ــام  - ٦١ ــا لوســطاإلقليمــي  األمــم املتحــدة  مكتــب ق ــاء   بتيســري  أفريقي عقــد حلقــة عمــل لبن
صــحفيا، شــارك فيهــا ممثلــون عــن  ٤٠آذار/مــارس لنحــو  ٣و  ٢القــدرات يف برازافيــل يــومي 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم       مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، وبرن
بية والعلم والثقافـة (اليونسـكو)، وحكومـة الكونغـو. وركـزت حلقـة العمـل علـى         املتحدة للتر

كفالـة إجرائهـا يف أجـواء سـلمية.     علـى  عملية التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية يف البلد و
    االنتخابات.  عد سلوك وسائط اإلعالم خالل فترةوأسفرت عن اعتماد مدونة لقوا

مـع مركـز األمـم املتحـدة حلقـوق       أفريقيـا  لوسطاإلقليمي  حدةاألمم املت ويسَّر مكتب  - ٦٢
ــامج األمــم ا   ــا، وبرن ــة يف وســط أفريقي ملتحــدة اإلمنــائي عقــد حلقــة عمــل   اإلنســان والدميقراطي

ــومي   يف ــا يـ ــل    ٢٣ و ٢٢جنامينـ ــيني، قبـ ــحفيني احمللـ ــدة الصـ ــارس لفائـ ــد آذار/مـ ــراء  موعـ إجـ
لقواعـد سـلوك وسـائط اإلعـالم أثنـاء       االنتخابات الرئاسـية. وصـادق املشـاركون علـى مدونـة     

  االنتخابات.
  

لمبادرات املتعلقة بالسالم واألمن اليت تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة     تقدمي الدعم ل  - باء  
  واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

   جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا    
بصـفته أمانـة جلنـة األمـم املتحـدة       ،أفريقيـا  لوسط اإلقليمي مم املتحدةاأل عمل مكتب  - ٦٣

بشــكل وثيــق مــع رئــيس اللجنــة   االستشــارية الدائمــة املعنيــة مبســائل األمــن يف وســط أفريقيــا، 
الـذي عقـد يف ليربفيـل يف     السابق(حكومة غابون) على تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االجتماع 

عـن إعالنـات بشـأن     تشـرين الثـاين/نوفمرب. وقـد أسـفر هـذا االجتمـاع       ٢٧إىل  ٢٣الفترة من 
اعتمــاد اســتراتيجية إقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب وعــدم انتشــار األســلحة الصــغرية    (أ)يلــي:  مــا

ل مركـز  تفعيـ  (ج)مكافحـة الصـيد غـري املشـروع؛      (ب)واألسلحة اخلفيفـة يف وسـط أفريقيـا؛    
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مبا يلـي: الوفـاء بالتزامـاهتم     التنسيق األقاليمي لألمن البحري. وُشجِّع أعضاء اللجنة على القيام
ــالتربع ــار/    ل بـ ــادر يف أيـ ــل الصـ ــا إلعـــالن ليربفيـ ــة، وفقـ ــتئماين للجنـ ــات االسـ ــندوق التربعـ  صـ

فيفـة  ؛ والتصديق على اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصـغرية واألسـلحة اخل  ٢٠٠٩ مايو
وذخائرها ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن تسـتخدم يف صـنع هـذه األسـلحة وتصـليحها      

أن (اتفاقية كينشاسا)؛ والتوقيع والتصديق على معاهدة جتارة األسلحة. ومـن املزمـع    وتركيبها
  حزيران/يونيه يف بانغي.   ١٠إىل  ٦يف الفترة من للجنة املقبل  جتماعاال عقدي

  
  واحلكومية الدولية ودون اإلقليمية ع املنظمات اإلقليميةالتعاون م    

حضر ممثلي اخلاص الدورة العادية السادسة والعشرين ملؤمتر رؤسـاء دول وحكومـات     - ٦٤
جتماعات رفيعـة املسـتوى   االكانون الثاين/يناير، وشارك يف  ٣١و  ٣٠ يومياالحتاد األفريقي 

آذار/مـارس، أجـرى    ١١. ويف أفريقيا لوسط ليمياإلق األمم املتحدة صلة بوالية مكتبالذات 
مناقشات مع األمني العام للمنظمة الدوليـة للفرنكوفونيـة يف سـياق التزامهـا بغـابون ومجهوريـة       

  الكونغو الدميقراطية.
  

  الوساطة    
يف إطــار متابعــة التوصــيات الــيت قــدمها كــبري مستشــاري األمــم املتحــدة فيمــا يتصــل       - ٦٥

)، أُوفـد خـبريان   أعـاله  ٥٣  جهود احلوار السياسي يف تشاد (انظـر الفقـرة  باملساعدة على دفع 
 ٢٧مــن وحــدة دعــم الوســاطة التابعــة إلدارة الشــؤون السياســية إىل جنامينــا يف الفتــرة مــن          

اإلقليمـي لوسـط    مساندة عمل مكتـب األمـم املتحـدة   من أجل نيسان/أبريل  ٣آذار/مارس إىل 
. وسـتقوم مجيـع   إلطـار الـوطين للحـوار السياسـي    ا دعملـ ري أفريقيا وفريق األمم املتحـدة القطـ  

ال كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة مبتابعـة اقتراحـات اخلـرباء خـالل فتـرة مـا بعـد االنتخابــات، و           
أو يف عــام  ٢٠١٦عــام  أواخــرقبــل إجــراء االنتخابــات التشــريعية، املقــرر إجراؤهــا يف   ســيما 
  (سيحدد التاريخ الحقا). ٢٠١٧

  
  مبوكو حرا    

شـباط/فرباير، قـام ممـثالي اخلاصـان لوسـط أفريقيـا        ١٩إىل  ١٢يف الفترة املمتـدة مـن     - ٦٦
ملتضـــررة مـــن مجاعـــة بوكـــو حـــرام، وغـــرب أفريقيـــا جبولتـــهما املشـــتركة الثالثـــة يف البلـــدان ا

النيجر وبنن نظرا إلجراء االنتخابـات هنـاك    زيارةل يأج تتشاد والكامرون ونيجرييا. ومت وهي
ــثال   ــك الوقــت. واجتمــع مم ــار املســؤولني   اني اخلاصــيف ذل ــة، وكــذلك   بكب ــدان الثالث يف البل

األمني التنفيذي للجنة حوض حبرية تشاد، وقائد القوة املشتركة املتعـددة اجلنسـيات. وشـجعا    ب
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املة، مع إيالء االحترام الواجـب  حماوريهما على التصدي ملشكلة مجاعة بوكو حرام بطريقة ش
مجيـع  قيـام  للقانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، وشـددا علـى ضـرورة          

التصــدي للتهديــد  معــاً بشــكل وثيــق علــى البلــدان املتضــررة مــن مجاعــة بوكــو حــرام بالعمــل   
بشـأن مجاعـة   هـا  الـيت طـال انتظار   ةعلـى عقـد مـؤمتر القمـة املشـترك      أيضا شجعاهاواإلقليمي. 

يـــا واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول بوكـــو حـــرام بـــني اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول وســـط أفريق 
  .أفريقيا  غرب

  
  التكامل اإلقليمي    

أجــرى ممثلــي اخلــاص مناقشــات مــع األمــني العــام للجماعــة االقتصــادية لــدول وســط     - ٦٧
أفريقيــا فيمــا يتعلــق بالتحــديات الــيت تواجــه هــذه املنظمــة دون اإلقليميــة. وطلــب األمــني العــام 

 لوسـط أفريقيـا   اإلقليمـي  األمـم املتحـدة   مكتـب مـن  للجماعة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا     
إمكانيـة تنظـيم مـؤمتر    أيضـا   االثنانح مؤسسات اجلماعة. وناقش يف إصال هاحلصول على دعم

  إقليمي مشترك بشأن فوائد التكامل يف وسط أفريقيا.  
واجلماعـة االقتصـادية لـدول وسـط     لوسط أفريقيا اإلقليمي  األمم املتحدة مكتبوقام   - ٦٨

إطار جديـد   مسألة وضع، ناقشا خالله نيسان/أبريل ٢٦و  ٢٥يومي  معتكف، بتنظيم أفريقيا
ُدعــي مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب كمــا . ٢٠١٦للتعــاون بــني املنظمــتني وخطــة العمــل لعــام 

التعـــاون مـــع اجلماعـــة   ســـياقيف  خربتـــهيف ضـــوء  ،أفريقيـــا ومنطقـــة الســـاحل إىل املشـــاركة 
  االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

  
  األمن البحري يف خليج غينيا    

إلحراز تقدم حنو تفعيل مركز التنسـيق األقـاليمي، ُعقـدت يف    إطار اجلهود املبذولة يف   - ٦٩
دورة اسـتثنائية لالجتمـاع السـنوي لرؤسـاء اجلماعـة االقتصـادية        شباط/فرباير، ١٢ياوندي يف 

لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجلنـة خلـيج غينيـا، شـارك فيهـا      
افقــة علــى عــدد مــن التوصــيات بشــأن برنــامج أنشــطة   ممثلــي اخلــاص. واخُتــتم االجتمــاع باملو 

نيسـان/أبريل، رحـب جملـس األمـن      ٢٥ويف  .٢٠١٧-٢٠١٦املركز وميزانيته وإدارته للفتـرة  
. ورحـب اجمللـس   مركـز التنسـيق األقـاليمي   بعقد االجتمـاع الرفيـع املسـتوى االسـتثنائي بشـأن      

والســالمة ي بشــأن األمــن البحــري يقــأيضــا باملبــادرة الداعيــة إىل عقــد مــؤمتر قمــة لالحتــاد األفر
 ).S/PRST/2016/4انظر (تشرين األول/أكتوبر  ١٥  يف لومي يومالبحرية والتنمية يف أفريقيا، 
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مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   اضــطلعوخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير،    - ٧٠
وضـع  ل، وقـدم املسـاعدة   سان تومي وبرينسييب يفأنشطة لبناء قدرات خفر السواحل بواجلرمية 

    زة للبلد يف جمال اجلرمية البحرية.أطر قانونية معزَّ
  

االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتان بشأن مكافحة اإلرهـاب وعـدم انتشـار األسـلحة         
  الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف وسط أفريقيا 

مركـز  بالتعاون مـع  قيا مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقام   - ٧١
دراســة  مــؤخرا بإجنــاز  اخلــدمات اإلقليمــي ألفريقيــا التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        

مجــع وحتليــل معلومــات كميــة ونوعيــة شــاملة بشــأن  مــن أجــل استقصــائية لألســلحة الصــغرية 
أفريقيـا   تشـاد ومجهوريـة   هـا األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة يف العديـد مـن البلـدان، مبـا في     

الوســطى والكــامريون. وســوف تســهم هــذه الدراســة يف برنــامج مدتــه ثــالث ســنوات وضــعه  
مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم ونــزع الســالح يف أفريقيــا بشــأن األمــن املــادي وإدارة  
املخزونات. وسوف تثري نتائج الدراسة أيضا برناجما لتعزيز قـدرات البلـدان علـى تنفيـذ قـرار      

ــس األ ــن جملــ ــع   )٢٠١٤( ٢١٧٨مــ ــالل منــ ــن خــ ــتالك    مــ ــن امــ ــة مــ ــات اإلرهابيــ  اجلماعــ
  والذخائر.    األسلحة

  
تنسيق تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية لألمـم املتحـدة للتصـدي للخطـر الـذي ميثّلـه جـيش            

  الرب للمقاومة ولآلثار املترتبة على أنشطته
االجتمـــاع نصـــف الســـنوي  لوســـط أفريقيـــا اإلقليمـــي األمـــم املتحـــدة عقـــد مكتـــب  - ٧٢

نيسان/أبريل يف عنتييب بأوغندا. وحضـر   ٦و  ٥للمنسقني املعنيني جبيش الرب للمقاومة يومي 
ــات األمــ  مــن ااالجتمــاع منســقون   ــة  الحتــاد األفريقــي، وكيان م املتحــدة، واحلكومــات الداخل

املنـاطق املتضـررة   مـن   ومنظمـات اجملتمـع املـدين    غري احلكوميـة، شراكات ثنائية، واملنظمات  يف
لالسـتراتيجية اإلقليميــة   مستفيضــامـن جــيش الـرب للمقاومــة. وأجـرى املشــاركون استعراضـا     

املتحدة الرامية إىل التصدي خلطر جـيش الـرب للمقاومـة واآلثـار املترتبـة علـى أنشـطته،         لألمم
شــاركون أنــه مت إحــراز بعــض التقــدم يف جمــاالت  والحــظ امل وخطــة تنفيــذ تلــك االســتراتيجية 

بشـأن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وبنـاء      إال القليـل  خارج مشال أوغندا مل يتحقق معينة، ولكن 
السالم، وحقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والتنميـة الطويلـة األجـل. واتفـق املشـاركون علـى       

 حـــد كـــبري، رغـــم أن مـــن املـــرجح إىل صـــاحلتني مـــا زالتـــاأن االســـتراتيجية وخطـــة تنفيـــذها 
يتحقق العديد من األهداف قريبا. وشدد املشاركون على ضرورة عقد االجتمـاع اخلـامس    أال
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 آلليـة التنسـيق املشـتركة التابعــة ملبـادرة التعـاون اإلقليمـي للقضــاء علـى جـيش الـرب للمقاومــة         
  دون مزيد من التأخري.

  
اإلقليمــــي مــــن أجــــل القضــــاء علــــى      للتعــــاونتفعيــــل مبــــادرة االحتــــاد األفريقــــي      (أ)  

  للمقاومة  بالر  جيش
للقضـاء   ال تزال مفوضية االحتاد األفريقي ملتزمة بدعم تنفيذ مبادرة التعـاون اإلقليمـي     - ٧٣

تسـببت تلـك   التقـدم. وقـد   عرقـل  على جيش الرب للمقاومـة؛ غـري أن القيـود املاليـة الشـديدة ت     
اخلاص لالحتاد األفريقي املعين بالقضايا املتصـلة جبـيش    عدم تنفيذ خطة عمل املبعوثيف  القيود

الرب للمقاومة، مبا يف ذلك إيفاد بعثة لتقصي احلقائق إىل كافيـا كينغـي يف إطـار متابعـة البعثـة      
وعقـد اجتمـاع آلليـة     ٢٠١٥اخلرطوم يف أيلول/سـبتمرب  خالهلا بزيارة املبعوث اخلاص قام اليت 

يل مركز التنسيق الوطنية من أجل وضـع خطـة عمـل لتثبيـت     التنسيق املشتركة واجتماع ملسؤو
كمــا أدى . صــالحهاوإنعاشــها وإللمقاومــة  املنــاطق املتضــررة مــن جــيش الــرب  االســتقرار يف
عدم سداد إجيار أماكن العمل وغريها من التكاليف التشغيلية ملقر فرقـة  إىل املوارد االفتقار إىل 

يقي يف يامبيو جبنوب السودان، خالل معظـم شـهور الفتـرة    العمل اإلقليمية التابعة لالحتاد األفر
عمــل علــى دعــم العمليــات اجلاريــة قــدرة فرقــة الإىل إعاقــة ذلــك أدى املشــمولة بــالتقرير. وقــد 

  .  للمقاومة إىل حد كبري جيش الرب  ضد
تــألف حاليــا مــن يجنــدي. و ٥ ٠٠٠ اإلقليميــة فرقــة العمــللأذون بــه يبلــغ القــوام املــو  - ٧٤
مـن اجلـيش    ٤٨٧ من قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة، و  ١ ٤٣٧جنديا، من بينهم  ٢ ٤٩٨

، القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة     مــن ٤٩٩الشــعيب لتحريــر الســودان، و   
  يف املقر.يعملون موظفا  ١٣، و القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى من  ٦٢  و

بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف       كانون الثاين/يناير، قامـت   ١٤ويف   - ٧٥
مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، بالتنسـيق مـع القـوات املسـلحة جل     

يف ذلك الوحدة اليت سامهت هبا هذه القـوات يف فرقـة العمـل اإلقليميـة، ببـدء تنفيـذ عمليـة         مبا
ات املسـلحة يف جمـال مجـع املعلومـات االسـتخبارية      . وقدمت البعثة الدعم للقـو الطائرة احلمراء

ــرب          ــوات جــيش ال ــا ق ــيت تتركــز فيه ــاكن ال ــى األم ويف جمــال ممارســة الضــغط العســكري عل
بعثــة ثــالث قواعــد متنقلــة الأنشــأت وللمقاومــة وعلــى املســارات الــيت تســلكها هــذه القــوات.  

م مـن  لـ ك ٢٥ غـادي و م مـن غـرب بان  لـ ك ٧عمليات يف بادولو وكبايكا وناغريو، على بعـد  لل
  .على التوايلم من مشال غرب فاراجي لك ٢٤  جنوب دورو و
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هلجماته مؤخرا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    للمقاومة وردا على تصعيد جيش الرب   - ٧٦
تحـدة املتكاملـة املتعـددة    ،كثفـت بعثـة األمـم امل   )٢٠١٥( ٢٢١٧ومتشيا مع قرار جملـس األمـن   

األبعاد لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تعاوهنـا وتبادهلـا للمعلومـات مـع فرقـة          
وجيـري حاليـا تنفيـذ املرحلـة النهائيـة      القـوات اخلاصـة للواليـات املتحـدة.     مع العمل اإلقليمية و

  إلنشاء مركز للعمليات التكتيكية املشتركة يف بريا.  
شـــامل صـــلت بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف جنـــوب الســـودان تقـــدمي دعـــم لوجســـيت  واو  - ٧٧

  للموظفني العاملني يف مقر فرقة العمل اإلقليمية يف يامبيو.  
  

  محاية املدنيني واملساعدة اإلنسانية  (ب)  
اختذت بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة املتعـددة األبعـاد لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة            - ٧٨

سطى تدابري لتعزيز محاية املدنيني من خالل تسيري دوريات برية يف املنـاطق املتضـررة   أفريقيا الو
 - أوبـو وبانغاسـو وباكومـا وكـذلك علـى حمـور زمييـو       مـنطقيت  من جيش الرب للمقاومة مثل 

سـام أوانـدجا   منـاطق  يالينغا، ومن خالل إنشاء قواعد عمليـات مؤقتـة يف    - رافاي وحمور بريا
دجـــايل. وُنفّـــذت دوريــات بطـــائرات اهلليكـــوبتر يف معظــم املنـــاطق املعزولـــة.    وأوادا وأونــدا 

وأنشأت البعثة أيضا فريقا متكامال لالستجابة السريعة، يتخذ مـن بريـا مقـرا لـه ويضـم فصـيلة       
يضـم مـوظفني للشـؤون    كما من شرطة األمم املتحدة  امشاة متنقلة ومراقبني عسكريني وأفراد

  للتصدي هلجمات جيش الرب يف أسرع وقت ممكن.  املدنية وحقوق اإلنسان، 
لية مبقاطعة أويلي العليا، يف كيليـوا  احملحماية للنشاء أربع جلان الدعم إلدمت البعثة قو  - ٧٩
  انغاال نا بوديو بإقليم دونغو وكوروكواتا وجابر بإقليم فاراجي.  غو

ن جـيش الـرب للمقاومـة    زال تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل السـكان املتضـررين مـ   يال و  - ٨٠
  .املشكلة بصورة كافية إىل حد كبريعاجل ُتواجه نقصا حادا يف التمويل، ومل ي

  
  نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج  (ج)  

 مــارس، آذار/ ٤ و ٣يــومي قــام مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا،         - ٨١
وضية االحتاد األفريقـي ومكتـب األمـم املتحـدة لـدى االحتـاد األفريقـي، بعقـد         باالشتراك مع مف

لعائـدين  احلقة عمل يف أديس أبابا حول استعراض اإلجراءات والقدرات املتعلقة برتع سـالح  
. هموإعـادة إدمـاج   هموإعادة توطين مهناوطأإىل  هتموإعاد هموتسرحي من جيش الرب للمقاومة

ن منظومـة األمـم املتحـدة، ومفوضـية االحتـاد      عـ ممـثال   ٤٠ومجعت حلقـة العمـل مـا يربـو علـى      
، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، والبنـك     التابعـة لالحتـاد األفريقـي    اإلقليميـة  األفريقي، وفرقة العمل
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الدويل، والبلـدان املتضـررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء           
لعائـدين مـن جـيش    ائيني. وأجرى املشاركون مناقشات متعمقة بشـأن عمليـة نـزع سـالح     الثنا

. واعتمـدوا  هموإعادة إدمـاج  هموإعادة توطين مهناوطأإىل  هتموإعاد هموتسرحي الرب للمقاومة
ــر ــن احل اتقري ــة، يع ــة     ل اضــاستعرتضــمن اال ــراف الفاعل ــف األط ــة، وحيــدد خمتل ــدرات احلالي لق

من خالل شبكة لتقدمي خـدمات نـزع السـالح والتسـريح واإلعـادة إىل      وأدوارها ومسؤولياهتا 
وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج، ويقدم توصـيات ملعاجلـة الثغـرات. وأشـار املشـاركون       الوطن

عـادة العائـدين   إل ةواليـ ليس لديها بقلق إىل أن بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
وطنهم وإعادة توطينهم. واتفقوا على أن مكتـب األمـم املتحـدة    من جيش الرب للمقاومة إىل 

مركـز لتبـادل املعلومـات مـن أجـل التيسـري وحـل املشـاكل،         كاإلقليمي لوسط أفريقيا سـيعمل  
ــة حــدوث تــأخريات كــبرية يف إعــادة ال   عائــدين مــن جــيش الــرب للمقاومــة   وال ســيما يف حال

  أوطاهنم.  إىل
  

  األجل الطويل يفالتنمية ودعم بناء السالم   (د)  
ــتقرار      - ٨٢ ــت االس ــود تثبي ــزال جه ــرب    يف ال ت ــن جــيش ال ــاطق املتضــررة م ــة املن للمقاوم

. املشــكلة بصــورة كافيــة إىل حــد كــبري  عــاجل ُتتواجــه نقصــا حــادا يف التمويــل، ومل   هاوإنعاشــ
فيهـا   لفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائيـة مبـا    اجلهـات ا وسـلطة الدولـة،   ل هناك بوجـه عـام وجـود    ليسو

نفيـذ   فوضـية االحتـاد األفريقـي قريبـا يف    كيانات األمم املتحدة؛ غري أن من املتوقـع أن تشـرع م  
جـيش   االشـتراك مـع البلـدان املتضـررة مـن     يف هذه املنـاطق ب اهلامة االحتياجات  لتلبيةإجراءات 

  الرب للمقاومة.
و الدميقراطيـة  ونفذت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغـ   - ٨٣

مــن مشــاريع األثــر الســريع لتشــييد مراكــز للشــرطة يف فــاراجي ودورو وأصــلحت  مشــروعني 
  إيسريو. - رونغو - طريق دونغو

  
  تعزيز اتساق أنشطة األمم املتحدة وتنسيقها يف املنطقة دون اإلقليمية  - جيم  

ــا نيســـان/أبريل، استضـــاف مكتـــب األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي لوســـط    ٢٠يف   - ٨٤ أفريقيـ
ســط أفريقيــا. وقــام املشــاركون،    االجتمــاع الرابــع لكيانــات األمــم املتحــدة املوجــودة يف و     

الـذين أتـوا مـن سـتة مـن بلـدان وسـط        ملقيمـون التـابعون لألمـم املتحـدة     بينهم املنسـقون ا  ومن
أفريقيــا، باســتعراض التحــديات الراهنــة يف املنطقــة وتبــادل اآلراء بشــأن كيفيــة حتســني تنســيق   

  م الذي تقدمه األمم املتحدة إىل بلدان وسط أفريقيا واملنظمات دون اإلقليمية.الدع
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وظيفـة مؤقتـة جديـدة     ١٤، علـى  ٧٠/٢٤٨ هـا قرارمبوجـب  وافقت اجلمعيـة العامـة   و  - ٨٥
 اتالقـرار عقـب صـدور توصـي    واُتخـذ هـذا   يف مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسـط أفريقيـا.   

ــذي أُجــري يف آذار/مــارس     ــيت رحــب هبــا  ٢٠١٥االســتعراض االســتراتيجي للمكتــب ال ، وال
  ).S/PRST/2015/12(انظر  ٢٠١٥جملس األمن يف حزيران/يونيه 

    
  املالحظات والتوصيات  -  رابعا  

لعمليات االنتخابية الـيت أجريـت أو املقـرر إجراؤهـا قريبـا يف املنطقـة       ابالنظر إىل تعدد   - ٨٦
دون اإلقليمية وتصاعد التـوترات السياسـية املتصـلة هبـا، فـإنين أناشـد حكومـات مجيـع البلـدان          

بطريقــة تتســم االنتخابــات أن تكفــل إجــراء حــق الســكان يف اختيــار قــادهتم وأن حتتــرم املعنيــة 
ة، مبـا يتوافـق مـع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين،          تنافسيالة ويشفافبال متاما
يف ذلك ما يتعلق بالعمليـات الـيت تنفـذها قـوات األمـن الـداخلي. وسيواصـل ممثلـي اخلـاص           مبا

  .مىت دعت احلاجةيف جهود الدبلوماسية الوقائية، املشاركة احلميدة و ساعيهاالضطالع مب
ــين و  - ٨٧ ــعر بالتفــاؤل إ إن ــا الوســطى     أش ــام االنتخابــات بنجــاح يف مجهوريــة أفريقي  زاء إمت
، وأهنئ شعب مجهورية أفريقيا الوسـطى ومجيـع اجلهـات الدوليـة     فيهااملرحلة االنتقالية انتهاء و

ــة. و     ــذه اخلطــوة اهلام ــى إجنــاز ه ــة عل ــة ودون اإلقليمي ــات   أود أن واإلقليمي ــى احلكوم ــين عل أث
إهنـاء األزمـة   يف سـبيل  اجلهـات الشـريكة الـيت عملـت بـال كلـل       سائر وكيانات األمم املتحدة و

أنيانغـا   - ني، بارفيـه أونانغـا  يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وأود أيضـا أن أشـكر ممـثالي اخلاصَـ    
وعبــد اهللا بــاتيلي، علــى مــا يبذالنــه يف هــذا الصــدد مــن جهــود متواصــلة يف القيــادة والــدعم.    

يف اجلهـود الراميـة إىل توطيـد املكاسـب     شـاركة الكاملـة   املناشد مجيع الشـركاء إىل مواصـلة   وأ
اجلهـود  ، مبـا يف ذلـك   أفريقيـا وسـط  اليت حتققت ومعاجلة اآلثـار املسـتمرة لألزمـة علـى سـكان      

  بالدعم املايل لربامج االستجابة اإلنسانية.  املتعلقة 
ــدا خطــريا للســالم واألمــن        - ٨٨ ــزال مجاعــة بوكــو حــرام تشــكل هتدي  علــى الصــعيد وال ت

أثرهـــا املـــدمر علـــى احلالـــة السياســـية واالجتماعيـــة ومـــا زلـــت أشـــعر بـــالقلق إزاء . ياإلقليمـــ
واالقتصادية واإلنسانية وحالة حقـوق اإلنسـان يف منطقـة حـوض حبـرية تشـاد. وأكـرر دعـويت         

معاجلـة األسـباب اجلذريـة    مجاعية مـن أجـل   جهود ما تبذله من تضاعف للحكومات املعنية أن 
ة شــاملة ومتكاملــة، مبــا يتســق متامــا مــع القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون   هلــذه اآلفــة بطريقــ

لتقـدمي املسـاعدة إىل    واألمم املتحدة مستعدة الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني.
أحــث اجملتمــع الــدويل علــى دعــم فرقــة العمــل   إين واحلكومــات يف وضــع هــذا الــرد الشــامل.  

هلــا تعبئـة الـدعم السياسـي واللوجسـيت واملـايل الـالزم       عـن طريـق   يات املشـتركة املتعـددة اجلنسـ   
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أخريا، أشجع اجلماعة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيـا واجلماعـة      إنين نة. وورتتسم باملبطريقة 
مـؤمتر قمـة رؤسـاء    بعقد دون مزيد من التأخري سارعا االقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن ت

رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف    ة بوكو حرام، الـذي أوصـى بـه    الدول املقرر عقده بشأن مجاع
دول مؤمتر القمة االستثنائي جمللس السالم واألمن يف وسط أفريقيا التابع للجماعة االقتصادية لـ 

  .٢٠١٥شباط/فرباير   ١٦وسط أفريقيا، الذي عقد يف 
ثــين علــى أإنــين وال تــزال مســألة األمــن البحــري يف خلــيج غينيــا تبعــث علــى القلــق. و   - ٨٩

اجلهود اليت ُبذلت من أجل تفعيل مركز التنسيق األقـاليمي وأدعـو الـدول اإلقليميـة والشـركاء      
مكتــب األمــم . وسيواصــل هكاملــبصــورة  هالــدوليني جمــددا إىل تــوفري املــوارد الالزمــة لتشــغيل  

، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومنطقـة السـاحل،          املتحدة لوسـط أفريقيـا  
  حشد الدعم من أجل مكافحة انعدام األمن البحري.  اإلقليم على مساعدة 

وال تزال مسألة الصـيد غـري املشـروع واالجتـار غـري املشـروع باألحيـاء الربيـة واملـوارد            - ٩٠
 ذلـك اسـتمرار الصـالت الـيت تـربط بـني االجتـار        الطبيعية يف وسط أفريقيا تثري قلقا بالغا، مبا يف

أدعـــو إين غـــري املشـــروع باألحيـــاء الربيـــة واجلماعـــات املســـلحة يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة. و
تنفيــذ التــدابري احملــددة مــن أجــل وســط أفريقيــا إىل اختــاذ خطــوات ملموســة  بلــدان حكومــات 

ري املشـروع باألحيـاء الربيـة،    ار غـ الالزمة لتفعيل القـرارات االسـتراتيجية بشـأن التصـدي لالجتـ     
، واالسـتراتيجية األفريقيـة ملكافحـة االسـتغالل غـري      ٦٩/٣١٤يف ذلك قرار اجلمعيـة العامـة    مبا

 ٣٠املشــروع واالجتــار غــري املشــروع باحليوانــات والنباتــات الربيــة يف أفريقيــا، املعتمــدة يف         
  ن/أبريل.نيسا
أرحــب بالتقــدم املســتمر احملــرز يف التصــدي جلــيش الــرب للمقاومــة، وأُثــين علــى إين و  - ٩١

اجلهود اجلماعية اليت تبـذهلا البلـدان املتضـررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة واألطـراف الشـريكة          
هلــذه البلــدان، مبــا يف ذلــك االحتــاد األفريقــي، وكيانــات األمــم املتحــدة، والواليــات املتحــدة،    

مـع مـرور الوقـت. وال أزال    للمقاومـة  واالحتاد األورويب، واليت أدت إىل إضعاف جيش الرب 
التابعـة لالحتـاد    جنود فرقة العمـل اإلقليميـة  اللذين يبديهما  لتزاماالو تفاينال أشعر باالمتنان إزاء

يف  ةامسـ وامـل احل عمـن ال جهـودهم وعمليـاهتم املتواصـلة    ، الذين ُتعـد  والبلدان املسامهة األفريقي
  لتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة.وضع حد ل

عزمه وقدرته علـى شـن هجمـات ضـد املـدنيني       يبديللمقاومة وال يزال جيش الرب   - ٩٢
ولقد الحظـت بقلـق بـالغ الزيـادة     يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية. 

تبــدو مــن جانــب ل أي بــادرة إرهــاق وهــو أيضــا مســتعد الســتغال يف اهلجمــات الــيت يشــنها. 
أحــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى إين اســتمرار الضــغط عليــه. وال بــد مــن اجملتمــع الــدويل. و
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الـيت  ربامج الـ ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل متويـل      اوعسـكري  اوماليـ  اسياسـي االستمرار يف املشـاركة  
الـرب للمقاومـة. ومـن املهـم     ملواجهة التحديات اإلنسانية يف املناطق املتضررة من جـيش  ترمي 

إين أرحـب  بالقدر نفسه أن يواصل الشركاء الدوليون تقدمي دعمهم لفرقـة العمـل اإلقليميـة. و   
  .  أيار/مايو ٢٠إىل  ١٨أديس أبابا يف الفترة من اجتماع آلية التنسيق املشتركة يف بانعقاد 

ية، وحكومــات بلــدان وإين أود أن أشــكر اجلمعيــة العامــة لقيامهــا بتــوفري مــوارد إضــاف  - ٩٣
  وسط أفريقيا لدعمها لتعزيز املكتب.

وأود أن أعــرب مــن جديــد عــن تقــديري حلكومــات بلــدان وســط أفريقيــا، واجلماعــة   - ٩٤
ــاد          ــا، واالحت ــة لوســط أفريقي ــة االقتصــادية والنقدي ــا، واجلماع ــدول وســط أفريقي االقتصــادية ل

ســـائر مبنطقـــة الـــبحريات الكـــربى، واألفريقـــي، وجلنـــة خلـــيج غينيـــا، واملـــؤمتر الـــدويل املعـــين 
ــة لتعاوهنــ  ــة ودون اإلقليمي املتواصــل مــع مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي    ااملؤسســات اإلقليمي

أعرب أيضا عن امتناين لفرقة العمل املشتركة املتعددة اجلنسيات والبلـدان  إين لوسط أفريقيا. و
وأُعـرب عـن تقـديري أيضـا حلكومـة      . دمـة السـالم  خب والتزامملا تبديه من تفان املسامهة بقوات 

. وأُعـرب عـن   اإلقليمـي  على حسن ضيافتهما ومسـاعدهتما املسـتمرة للمكتـب    هاوشعبغابون 
امتناين ملختلف كيانات منظومـة األمـم املتحـدة العاملـة يف وسـط أفريقيـا، مبـا يف ذلـك رؤسـاء          

ريهــا مــن الكيانــات عمليــات األمــم املتحــدة للســالم ومكاتبــها اإلقليميــة وأفرقتــها القطريــة وغ 
  املعنية، لدعمهم للمكتب وتعاوهنم معه.

ــام، أود أن   - ٩٥ ــاتيلي، ومــوظفي مكتــب األمــم    أشــكر ويف اخلت ــد اهللا ب ممثلــي اخلــاص، عب
ملا يبذلونه من جهود دؤوبة للنهوض بقضية السـالم واألمـن يف    املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا
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